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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2022-12/ΣΠ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
“ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ”
ΣΧΕΤ:
1. Η με αριθ. ΕΗΔ7/10η ΣΥΝ/9-4-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΩΑ1Υ46906Ι-2ΓΨ),
έγκρισης του αριθ. 5680/6-4-2020 πρακτικού αξιολόγησης, σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ.
18333/19-11-2019 πρόσκλησης για την επικαιροποίηση του Πίνακα Ορθοπαιδικών Υλικών και
Υλικών Οστεοσύνθεσης
2. Η με αριθ. Β4/9η ΣΥΝ/14-4-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΨΙ046906Ι-39Ξ),
έγκρισης του αριθ. 5777/9-4-2021 πρακτικού αξιολόγησης, σε συνέχεια της με αριθ. 2021-01/ΣΠ
Συλλογής Προσφορών (αριθ. πρωτ.1147/26-1-2021) για την επικαιροποίηση του Πίνακα
Ορθοπαιδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης
Σύμφωνα με την (1) σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, η επικαιροποίηση του Πίνακα
Ορθοπαιδικών Υλικών και Υλικών Οστεοσύνθεσης για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» γίνεται ανά έτος.
Ως εκ τούτου, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου
(Πρωτόκολλο) σε κλειστούς φακέλους νέες προσφορές.
Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι:
1. για όλους τους συμμετέχοντες απαιτείται σύμφωνα με την παρ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της
παρούσας, η υποβολή Δικαιολογητικών συμμετοχής και Οικονομικής προσφοράς για το σύνολο
των προσφερόμενων υλικών, ανεξάρτητα αν προσφέρονται για πρώτη φορά ή περιλαμβάνονταν
στον τελευταίο πίνακα και ανεξάρτητα αν μεταβάλλεται η όχι η τιμή τους.
2. τεχνική προσφορά απαιτείται μόνο στην περίπτωση που το υλικό του συμμετέχοντα δεν
περιλαμβάνεται στον τελευταίο Πίνακα Ορθοπαιδικών που εγκρίθηκε με την ΕΗΔ7/10η ΣΥΝ/9-42020 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου
Αριθμός πρόσκλησης

2022-12/ΣΠ

Περιγραφή

Πρόσκληση για την κατάθεση νέων τεχνικών και
οικονομικών προσφορών προκειμένου να
επικαιροποιηθεί ο Πίνακας για την προμήθεια
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«ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ», για
τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος για ένα έτος
Κωδικός CPV

33141700-7

Έναρξη υποβολής προσφορών

Παρασκευή 4-3-2022

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφοράς
Ημερομηνία αποσφράγισης
προσφορών

Τέταρτη 16-3-2022, ώρα 14:30
Πέμπτη 17-3-2022, ώρα 12:00

Τόπος – τρόπος υποβολής
προσφοράς

Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», Γραφείο Γραμματείας
(Πρωτόκολλο)

Διάρκεια ισχύος προσφορών

Ένα (1) έτος από την επόμενη της ημερομηνίας
αποσφράγισης των προσφορών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στο εσωτερικό του φακέλου θα περιέχονται τα παρακάτω:
1. Δικαιολογητικά
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
β) Για την καταβολή φόρων, εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, αποδεικτικά
ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
γ) Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την
αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
τους, ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης,
δ) Γενικό Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου-αριθμός
καταχώρησης στο ΓΕΜΗ με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και το ειδικό
επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι εκάστοτε τροποποιήσεις του
καταστατικού, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
ε) Δήλωση – δέσμευση, η οποία θα αναφέρει ότι όλα τα προσφερόμενα υλικά είναι άμεσα διαθέσιμα
ανάλογα με τις ανάγκες του χειρουργείου για ένα έτος και ότι ειδικά σε περίπτωση προσωρινής
αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας θα αποστέλλεται άμεσα σχετικό έγγραφο ενημέρωσης.
στ) Για την προμήθεια βιολογικών υλικών (ανθρώπινα μοσχεύματα), αντίγραφο άδειας σε ισχύ από
το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για την εισαγωγή, αποθήκευση,
διάθεση και διανομή ανθρώπινων μοσχευμάτων βάσει του άρθρου 53 του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α)
(σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του έτους λήξει η ισχύς της άδειας, να κατατίθεται νέα άδεια
προκειμένου να συνεχίζεται η δυνατότητα προμήθειας βιολογικών υλικών).
2. Τεχνική προσφορά για νέα υλικά
α) Για νέα υλικά τα οποία προσφέρονται πρώτη φορά, θα πρέπει να κατατίθεται εντός του φακέλου
προσφοράς ξεχωριστός φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά για νέα υλικά» προκειμένου να
αξιολογηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης.
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β) Εντός του παραπάνω φακέλου θα περιέχονται:
1. Κατάσταση των προσφερόμενων νέων υλικών με αναλυτική τεχνική περιγραφή και Prospectus
για κάθε υλικό, καθώς και τον κωδικό Παρατηρητηρίου στον οποίο αντιστοιχεί.
2. Η επιχειρηματική μονάδα, η χώρα και ο τόπος κατασκευής των τελικών προϊόντων, καθώς και
Υπεύθυνη Δήλωση, ότι σε περίπτωση που επιλεγεί ο φορέας, η κατασκευή των τελικών προϊόντων
θα γίνει από την/τις παραπάνω επιχειρηματική/ές μονάδα/ες.
3. Σε περίπτωση συμμετέχουσας εταιρείας που δε συμμετείχε στην περσινή πρόσκληση θα
κατατίθενται Πιστοποιητικά ποιότητας ΙSΟ 9001:2015 ή ΙSO 13485:2016 (ή ισοδύναμα).
Ανάλογα πιστοποιητικά θα κατατίθενται αντίστοιχα και για τον/τους οίκο/ους κατασκευής των
προσφερόμενων νέων υλικών.
4. Πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (για τα υλικά που απαιτείται) σύμφωνα με
την οδηγία 93/42/ΕΕ, που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας, με τα οποία
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα προσφερόμενα προϊόντα
διαθέτουν σήμανση CE.
γ) Η επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν το
περιεχόμενο των προσφορών που έχουν υποβάλλει. Επίσης μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να
καταθέτουν δείγματα των προσφερόμενων υλικών.
δ) Για τα υλικά που προσφέρονται πρώτη φορά και περιέχουν Σύρμα ή Κ-W, βελόνες Kirshner, πλάκες,
βίδες κλπ υλικά οστεοσύνθεσης, απαιτείται η προσκόμιση εντός του παραπάνω φακέλου, εγγράφων
(Prospectus, ή πιστοποιητικά κλπ) που αποδεικνύουν ότι τα παραπάνω υλικά είναι παραμαγνητικά,
ώστε να μην εμποδίζουν τους ασθενείς να κάνουν μαγνητική τομογραφία. Σε περίπτωση απουσίας
σχετικών εγγράφων απαιτείται η προσκόμιση αντίστοιχης υπεύθυνης δήλωσης.
ε) Για την προμήθεια νέων υλικών οστεοσύνθεσης, απαιτείται η προσκόμιση εντός του παραπάνω
φακέλου, εγγράφων (Prospectus, ή Υπεύθυνη δήλωση) που να αποδεικνύουν ή να βεβαιώνουν ότι
διαθέτουν σετ αφαίρεσης των αντίστοιχων υλικών, καθώς και σετ αφαίρεσης σπασμένων βιδών. Σε
διαφορετική περίπτωση η προσφορά δε θα γίνεται αποδεκτή.
στ) Οι συμμετέχοντες μπορούν να προσφέρουν και υλικά τα οποία δεν αντιστοιχούν στους κωδικούς
Παρατηρητηρίου που χρησιμοποιεί έως τώρα το Νοσοκομείο. Τα παραπάνω υλικά θα αξιολογούνται
εφόσον η επιτροπή αξιολόγησης κρίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται και να καλύπτουν τις
ανάγκες του χειρουργείου του Νοσοκομείου.
ζ) Δεν απαιτείται κατάθεση τεχνικής προσφοράς για τα υλικά τα οποία περιλαμβάνονταν στον
τελευταίο πίνακα και είχαν αξιολογηθεί σε προηγούμενες προσκλήσεις.
3. Οικονομική προσφορά
α) Οικονομική προσφορά απαιτείται για όλα τα υλικά ανεξάρτητα αν προσφέρονται για πρώτη φορά ή
περιλαμβάνονταν στον τελευταίο πίνακα και ανεξάρτητα αν μεταβάλλεται η όχι η τιμή τους.
β) Προσφορά η οποία θα υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή Παρατηρητηρίου θα απορρίπτεται.
γ) Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της.
δ) Σε περίπτωση μείωσης της τιμής του Παρατηρητηρίου Τιμών μετά την επικαιροποίηση του Πίνακα,
οι μειοδότριες εταιρείες οφείλουν να τιμολογούν σύμφωνα με την τρέχουσα τιμή του
Παρατηρητηρίου.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(αφορά το σύνολο των υλικών, ανεξάρτητα αν προσφέρονται για πρώτη φορά ή περιλαμβάνονταν στον
τελευταίο πίνακα και ανεξάρτητα αν μεταβάλλεται η όχι η τιμή τους)
Α/Α
ΠΙΝΑΚΑ
ΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Α/Α
ΠΑΡΑΤΗΡΗ
ΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤ
ΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Οι προσφορές των εταιρειών αποστέλλονται έντυπα σε κλειστό φάκελο, όπου εξωτερικά θα
αναγράφεται:
 Ο τίτλος: φάκελος προσφοράς για την πρόσκληση για την προμήθεια «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ», CPV: 33141700-7
 O Αριθμός Πρόσκλησης: 2022-12/ΣΠ
 Τα στοιχεία της εταιρείας
Η διευκρίνιση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι και την Τέταρτη 16-32022, ώρα 14:30.
Σημείωση: Ο συμπληρωμένος πίνακας προσφοράς, θα αποστέλλεται και ηλεκτρονικά κατόπιν της
καταληκτικής
ημερομηνίας
υποβολής
προσφορών
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
promagpavlos@outlook.com
Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα
12:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αρμόδια επιτροπή αποσφραγίζει τις προσφορές στον ορισμένο από την παρούσα χρόνο, προβαίνει
στην αξιολόγηση των προσφορών και γνωμοδοτεί για την αποδοχή τους ή μη, με βάση την ικανοποίηση
των όρων της πρόσκλησης και με την προϋπόθεση ότι η οικονομική προσφορά του εκάστοτε είδους δεν
υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή του Παρατηρητηρίου τιμών. Στη συνέχεια συντάσσει σχετικό πρακτικό
αξιολόγησης με επισυναπτόμενο τον επικαιροποιημένο Πίνακα τιμών των αποδεκτών προσφορών, το
οποίο επικυρώνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή
κοινοποιείται με επιμέλεια στους προσφέροντες.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ :
 Τα προσφερόμενα υλικά θα διατίθενται με βάση τη χαμηλότερη τιμή στον επικαιροποιημένο Πίνακα,
κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της Υπηρεσίας σε συνάρτηση των αναγκών του Χειρουργείου.
 Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η επιλογή του υλικού μεταξύ αυτών που μειοδοτούν, θα γίνεται
από τον αρμόδιο γιατρό με βάση τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε χειρουργείου.
 Σε περίπτωση που από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες του χειρουργείου και των υλικών που
χρησιμοποιούνται ζητείται είτε η άμεση διάθεση των υλικών, είτε η παροχή σχετικών πληροφοριών
από αντιπρόσωπο του μειοδότη και αυτά δεν είναι διαθέσιμα στο χρόνο που απαιτούνται, δύναται η
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παραπάνω ανάγκη να καλύπτεται από υλικά του επόμενου σε σειρά μειοδότη. Επιπρόσθετα,
απαιτείται η αποστολή στο χειρουργείο από την αρχική μειοδότρια εταιρεία σχετικού εγγράφου
ενημέρωσης αναφορικά με την αδυναμία εκτέλεσης της παραγγελίας.
 Ειδικά στην περίπτωση που τα προσφερόμενα υλικά, με την εξαίρεση ιδιαίτερων συνθηκών, κατ’
επανάληψη δεν είναι διαθέσιμα να καλύψουν τις ανάγκες του εκάστοτε Χειρουργείου, θα
απεντάσσονται από τον Πίνακα.
 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο πίνακας θα
ανανεώνεται με την κατάθεση νέων προσφορών περίπου κάθε ένα (1) έτος.
 Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στη διαδρομή (URL)
http://www.agpavlos.gr./ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ
 Για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων στη σύνταξη των προσφορών τους, στην ιστοσελίδα
του Νοσοκομείου μαζί με την πρόσκληση θα αναρτηθεί εκ νέου και ο τελευταίος Πίνακας τιμών και
μειοδοτών Ορθοπαιδικών Υλικών που εγκρίθηκε με την ΕΗΔ7/10η ΣΥΝ/9-4-2020 απόφαση του Δ.Σ. του
Νοσοκομείου και ισχύει έως σήμερα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

